
 عملی –واحد نظری  2تعداد واحد:   شرایط جوی در محیط کارنام درس: 

مسئول برنامه: معاون آموزشی      مقطع: کارشناسی 
 دانشکده 

 ترم 1مدت زمان ارایه درس:    پیش نیاز: فیزیک اختصاصی
ساعت  11 -ساعت نظری 5/25)

 عملی( 

 
 اهداف کلی:

ر و روشهای اندازه گیری و ارزشیابی و راههای عمومی آشنایی با عوامل موثر در شرایط جوی محیط کا
 کنترل این عوامل. 

 

 آشنایی با عوامل موثر در شرایط جوی کره زمین و طبقه بندی آب و هوا       -1
 آب و هوای مناطق مختلف در ایران       -2

 مکانیسم تنظیم دمای بدن       -3
 راههای تبادل گرما بین بدن و محیط      -4

 روابط مهم فیزیکی در تبادل گرما از راه تابش، همرفت، رسانایی، تبخیر ناشی از تعریق       -5
 نقش متابولیسم و فعالیت در شرایط جوی محیط کار       -6

 نقش لباس کاردر تبادل گرما       -1

 راههای شناسایی وارزشیابی عوامل موثر در تبادل گرما و معرفی شرایط جوی       -8
 اثرات دمای محیط، رطوبت نسبی و سایر پارامترهای مربوط به گرما در آسایش افراد شاغل       -9

 شاخص های استرس گرما-11
 راههای ارزشیابی گرما و رطوبت راههای عمومی کنترل گرما و سرما، رطوبت -11

بی ارزشیا -آشنایی عملی با دستگاههای اندازه گیری گرما، رطوبت، سرعت جریان هوا -12

 استرسهای گرمایی
 

 
 

 

 
 

 
 

 اهداف اختصاصی:
 آشنایی با عوامل موثر در شرایط جوی کره زمین و طبقه بندی آب و هوا-1

 دانشجو باید بتواند:
 چگونگی توزیع درجه حرارت در کره زمین را بیان کند.         -

 تعاریف توده هوا، جبهه هوا، اینورژن و هوا را بیان نماید.          -

 انواع توده هوا را طبقه بندی کند.         -

 انواع اینورژن را طبقه بندی نماید.         -

 طبقه بندی الیه های جوی را بیان کند.         -

 تقسیم بندی های آب و هوایی را بیان نماید.          -

 

 آب و هوای مناطق مختلف درایران  -2
 دانشجو باید بتواند: 

 دی اقلیمی ایران را برشمارد. طبقه بن         -

 وضعیت جوی ایران را شرح دهد.         -

 
 مکانیسم تنظیم دمای بدن -3

 دانشجو باید بتواند: 
 مرکز عصبی و تغییرات فیزیولوژیکی در هنگام تغییر دما را بیان کند.         -

 چگونگی سازش بدن با محیط حرارتی متفاوت را شرح دهد.          -

 

 ههای تبادل گرما بین بدن و محیطرا -4
 دانشجو باید بتواند: 

 دلیل نیاز بدن به ثبات درجه حرارت بدن را بیان نماید.         -

 راههای جابجایی حرارت را برشمارد.         -

 میزان اتصال حرارت از طرق مختلف در زمان استراحت و در حال کار را بیان نماید.         -



 

 فیزیکی در تبادل گرما از راه تابش، همرفت، رسانایی، تبخیر ناشی از تعریقروابط مهم  -5
 دانشجو باید بتواند: 

 راههای جابجایی حرارت را بیان نماید.          -

 روابط فیزیکی در تبادل حرارت از طریق تابش را بیان کند.          -

 ا بیان کند. روابط فیزیکی در تبادل حرارت از طریق همرفت ر         -

 روابط فیزیکی در تبادل حرارت از طریق رسانایی را بیان کند.          -

 روابط فیزیکی در تبادل حرارت از طریق تبخیر را بیان کند.          -

 
 نقش متابولیسم و فعالیت در شرایط جوی کار  -6

 دانشجو باید بتواند: 
 یان نماید.روشهای اندازه گیری متابولیسم را ب         -

 از جداول محاسبه متابولیسم به راحتی استفاده نماید.          -

 انواع طبقه بندی کار را برشمارد.         -

 اثرات حرارتی متابولیسم در شرایط جوی محیط کار را بیان نماید.         -

 اثرات حرارتی فعالیت در شرایط جوی محیط کار را بیان نماید.          -

 میزان کار را برآورد نماید.         -

 
 نقش لباس کار در تبادل گرما  -1

 دانشجو باید بتواند: 
 انواع لباس کار را طبقه بندی نماید.         -

 انواع لباس کار را از نظر حرارتی ارزشیابی نماید.         -

 

 ط جوی راههای شناسایی و ارزشیابی عوامل موثر در تبادل گرما و معرفی شرای -8

 دانشجو باید بتواند:
 چگونگی تعادل گرمایی سیستم ها را بیان نماید.         -

 واحدهای اندازه گیری دما را شرح دهد.         -

 چگونگی بررسی رطوبت و رطوبت نسبی را بیان نماید.         -

 نقطه شبنم، فشار بخار آب و سرعت جریان هوا را بیان نماید.         -

 وسایل اندازه گیری دما، رطوبت و سرعت جریان هوا را بیان نماید.          -

 

 اثرات دمای محیط ، رطوبت نسبی و سایر پارامترهای مربوط به گرما در آسایش افراد شاغل-11
 دانشجو باید بتواند: 

 فاکتورهای ارزشیابی آسایش حرارتی را بیان نماید.          -

 ایش حرارتی را شرح دهد.عوامل موثر در آس         -

روابط فیزیکی بین دمای محیط، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا و آسایش حرارتی را بیان          -

 نماید.

 
 شاخص های استرس گرما -12

 دانشجو باید بتواند: 
 شاخص های استرس حرارتی را بیان نماید.         -

روابط فیزیکی نمایانگر دمای موثر ، دمای موثر تصحیح شده، دمای ترگوی سان و دیگر شاخص          -

 های استرس حرارتی را بیان کند.

 
 راههای ارزشیابی گرما و رطوبت و راههای عمومی کنترل گرما و سرما -13

 دانشجو بایدبتواند: 
 روشهای کلی کنترل گرما را طبقه بندی نماید.         -

 روشهای کنترل گرما در محل را بیان نماید.          -

 روشهای تهویه عمومی را بیان کند.         -

 روشهای کنترل گرما در صنعت را بیان نماید.          -

 روشهای جانشینی منبع گرمایی را بیان کند.         -

 روشهای ارزشیابی و کنترل سرما را شرح دهد.         -

 ی کنترل رطوبت را بیان نماید. روشها         -

 

ارزشیابی  –آشنایی عملی بادستگاههای اندازه گیری گرما، رطوبت، سرعت جریان هوا  -14

 استرسهای گرمایی 
 دانشجو باید بتواند: 



 با انواع دستگاهها و ابزار اندازه گیری حرارت کار کند.         -

 ی سرعت جریان هوا، رطوبت کارکند.گیربا انواع دستگاهها وابزار اندازه          -

در محیط کار استرس حرارتی را با استفاده از شاخص های مختلف استرس حرارتی و وسایل          -

 مورد نیاز در این رابطه اندازه گیری نماید.

 
 روش آموزش: 

استه می در هر جلسه ابتدا مفاهیم و نکات جلسه قبل بطور اختصار بیان می گردد واز دانشجویان خو

شود اشکاالت خود را سئوال نمایند. عناوین مطرحه در هر جلسه با معرفی منابع در جلسه قبل در 
اختیار دانشجو قرار می گیرد و از آنان خواسته می شود که موارد فوق را مطالعه نمایند و مدرس 

ها جمع بندی مطالب را بصورت سخنرانی و با استفاده از وسایل کمک آموزشی شرح می دهد در انت
 کلی از مطالب بیان می گردد. 

 
 شرایط اجرا: 

 امکانات آموزشی: 
 کالس درس         -

 وسایل و تسهیالت کمک آموزشی )ویدئوپروژکتور ، اسالید پروژکتور ، اورهد(          -

 

 

ساعت  سرفصل

 ارایه

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز منابع درسی نحوه ارایه

ه حرارت در کره شرح توزیع درج
تعاریف توده هوا، جبهه  -زمین

انواع توده  -هوا اینورژن و هوا
 انواع اینورژن  -هوا
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کالس ویدئو  کتب ارائه شده در منابع 
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 -طبقه بندی الیه های جو
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مرکز عصبی و تغییرات 
فیزیولوژیکی در هنگام تغییر 

چگونگی سازش بدن با  -دما

 محیط های حرارتی
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دلیل نیاز بدن به ثبات درجه 
راههای جابجایی حرارت -حرارت

میزان انتقال حرارت از طرق 
 مختلف در زمان استراحت و کار
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روابط فیزیکی در تبادل حرارت از 

طریق تابش، همرفت، رسانایی 

 و تبخیر
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روشهای اندازه گیری 
معرفی جداول -متابولیسم

 محاسبه متابولیسم
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اثرات  -انواع طبقه بندی کار

حرارتی متابولیسم در شرایط 
اثرات حرارتی فعالیت در  -جوی

 –ورد میزان کار برآ -شرایط جوی
ارزشیابی کار از  -انواع لباس کار

 نظر حرارتی
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چگونگی تعادل گرمایی 

وسایل  –سیستم ها با یکدیگر 
اندازه گیری و واحدهای اندازه 

 گیری دما
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چگونگی بررسی رطوبت، 
رطوبت نسبی، نقطه شبنم ، 

فشار بخار آب و سرعت جریان 

 هوا
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معرفی وسایل اندازه گیری دما، 
رطوبت سرعت جریان هوا، 

فاکتورهای ارزشیابی ، آسایش 
عوامل موثر در آسایش  -حرارتی

 حرارتی 
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 -شاخص های استرس گرما

روابط فیزیکی نمایانگر استرس 
 گرمایی
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گر استرس روابط فیزیکی نمایان

 گرمایی
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طبقه بندی روشهای کلی 

روشهای کنترل  -کنترل گرما
روشهای  -گرما در منبع

 جانشینی منبع گرمایی
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 -روشهای تهویه عمومی
 –روشهای کنترل گرما و رطوبت 

روشهای ارزشیابی سرما و 

 کنترل آن 
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ساعت  سرفصل
 ارایه

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز درسی منابع نحوه ارایه

معرفی و کاربرد انواع دماسنج 

 ها

کتب ارائه شده در  کار عملی 2

 منابع 

آزمایشگاه 

بهداشت حرفه 
 ای 

گزارش آزمایشگاهی 

 پرسش و پاسخ

معرفی و کاربرد دستگاههای 
اندازه گیری سرعت جریان هوا 

 و رطوبت نسبی
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سترس شاخص ا 2اندازه گیری 
گرمایی در سه محیط متفاوت 
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گرمایی در سه محیط متفاوت 
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شاخص استرس  2اندازه گیری 

گرمایی در سه محیط متفاوت 

 در آزمایشگاه
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اندازه گیری شاخص استرس 
 حرارتی در محیط کارواقعی 
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اندازه گیری شاخص استرس 

 حرارتی در محیط کارواقعی
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 " " " " 2 اندازه گیری آسایش حرارتی 

 


